JUNGLE AQUA PARK - 4STAR
Locatie: HURGHADA, EGIPT

Descriere
Localizare
Hotelul Jungle Aqua Park 4* a fost inaugurat in anul 2009 si ofera cel mai mare parc tematic din
statiunea Hurghada.
Este hotel de linia a 2- a si se afla la 900 m distanta de plaja( la hotelul Dana Beach Resort).
Aeroportul International din Hurghada se afla la 20 de minute distanta de hotel, iar centrul statiunii
la 25 de minute distanta.

Cazare
Hotelul Jungle Aqua Park 4* are in total 860 camere in Bungalow- uri( vilute): camere Standard cu
vedere la piscine sau gradini si camere Family cu vedere la piscine sau gradini.
Camera Standard este formata dintr- o zona pentru adulti si o zona pentru copii separate printr- o
cortina si are 46 mp, telefon, TV Satelit, aer conditionat, mini- bar, seif, uscator de par, balcon sau
terasa, baie cu dus.
Camera Family este formata dintr- o zona pentru adulti si o zona pentru copii cu paturi suprapuse,
separate de o usa glisanta si are 46 mp, vedere la gradini/ piscine, telefon, TV Satelit, aer
conditionat, mini- bar, seif, uscator de par, balcon sau terasa, baie cu dus.
Alte facilitati in camere:
- curatenie zilnic;
- lenjerie si prosoape schimbate zilnic;
- mini- bar aprovizionat zilnic cu apa;
- patut pentru copii gratuit, la cerere;
- Wi- Fi gratuit in zonele publice.

Servicii
Hotelul Jungle Aqua Park 4* are servicii All Inclusive ce includ: bauturi locale alcoolice, soft, sucuri,
bere, cocktail- uri, cafea, ceai si vin- la pahar de sticla. Bauturile sunt incluse de la orele 10:00
pana la orele 00:00, in afara acestor ore sunt contra- cost!
Hotelul are urmatoarele restaurante si baruri:
- restaurantul mediteranean;
- restaurantul oriental Lagine;
- restaurantul german Zum Kaiser;
- restaurantul international Le Marche;
- restaurantul asiatic L' Asiatique;
- restaurantul italienesc Alfredo;
- restaurantul din cadrul Aqua Parcului;
- restaurantul Club MC- gustari;
- restaurantul pe plaja- gustari- la hotelul Dana Beach Resort;
- barul Jungle;

- barul Indigo;
- barul Jazz;
- barul Columbus;
- barul Il Gelato;
- barul din cadrul Aqua Parcului;
- barul Orange;
- barul White Elephant;
- barul La Veranda- narghilea;
- barul La Brioche;
- barul pe plaja- la hotelul Dana Beach Resort.
Hotelul are plaja privata la 900 m distanta- la hotelul Dana Beach Resort- pentru care oaspetii au
shuttle bus gratuit.
Wi- Fi- ul este disponibil gratuit in zonele publice.

Facilitati
Hotelul Jungle Aqua Park 4* are plaja privata- la hotelul Dana Beach Resort- la 900 m distanta iar
pentru acces oaspetii au shuttle bus gratuit.
Hotelul are 21 de piscine: 18 piscine pentru adulti cu 15 parti integrate pentru copii si 4 piscine
pentru copii; 1 piscina pentru adulti si 1 piscina pentru copii sunt incalzite pe perioada iernii.
In cadrul Aqua Parcului sunt 11 piscine+ 1 rau linistit, 21 de tobogane pentru adulti si 14 tobogane
pentru copii.
Atat pe parcursul zilei cat si seara au loc spectacole de animatie.
Hotelul Jungle Aqua Parc 4* are centru Spa dotat cu urmatoarele:
- masaj, jacuzzi, sauna, baie cu aburi, baie turceasca, hamam marocan, salon de infrumusetare.
Hotelul are urmatoarele facilitati pentru copii:
- club pentru copii;
- spatiu de joaca;
- 4 piscine pentru copii si 15 parti integrate in cadrul piscinelor pentru adulti;
- 14 tobogane in cadrul Aqua Parcului;
- jocuri electronice si jocuri video;
- patut pentru bebelusi- la cerere;
- bufet si scaune pentru copii in cadrul restaurantelor.
Alte facilitati: magazine, taxi si sali de conferinte.

Plaja si Piscine
Hotelul Jungle Aqua Park 4* are plaja privata- la hotelul Dana Beach Resort- la 900 m distanta iar
pentru acces oaspetii au shuttle bus gratuit.
Hotelul are 21 de piscine: 18 piscine pentru adulti cu 15 parti integrate pentru copii si 4 piscine
pentru copii; 1 piscina pentru adulti si 1 piscina pentru copii sunt incalzite pe perioada iernii.
In cadrul Aqua Parcului sunt 11 piscine+ 1 rau linistit, 21 de tobogane pentru adulti si 14 tobogane
pentru copii.

Atat la plaja cat si la piscine oaspetii au sezlonguri, umbrele si prosoape gratuit.

Sporturi si Activitati
La hotelul Jungle Aqua Parc 4* au loc urmatoarele activitati si se pot practica urmatoarele sporturi:
- polo in apa;
- aqua gym;
- aerobic si gimnastica;
- darts si boccia;
- 1 teren de volei si 1 teren de fotbal;
- masa de tenis;
- mini- golf;
- sala de fitness;
- sporturi nautice si centru de Diving- la hotelul Dana Beach Resort;
- 2 terenuri de tenis;
- biliard;
- Aqua Parc.

Facilitati
Camere
STANDARD ROOM..
Camera Standard este formata dintr- o zona pentru adulti si o zona pentru copii separate printr- o
cortina si are 46 mp, telefon, TV Satelit, aer conditionat, mini- bar, seif, uscator de par, balcon sau
terasa si baie cu dus.
Alte facilitati in camere:
- curatenie zilnic;
- lenjerie si prosoape schimbate zilnic;
- mini- bar aprovizionat zilnic cu apa;
- patut pentru copii gratuit, la cerere;
- Wi- Fi gratuit in zonele publice.

FAMILY GARDEN/POOL VIEW ROOM
Camera Family este formata dintr- o zona pentru adulti si o zona pentru copii cu paturi suprapuse,
separate de o usa glisanta si are 46 mp, vedere la gradini/ piscine, telefon, TV Satelit, aer
conditionat, mini- bar, seif, uscator de par, balcon sau terasa si baie cu dus.
Alte facilitati in camere:
- curatenie zilnic;
- lenjerie si prosoape schimbate zilnic;
- mini- bar aprovizionat zilnic cu apa;
- patut pentru copii gratuit, la cerere;
- Wi- Fi gratuit in zonele publice.

